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Santibari  

 

Den nye sal på skolebygningen  med et flot gulv.

Computerlab med nyt gulv og nye møbler 

 

Modtagelse af pigerne og personalet 

Kære faddere og projektstøtter  

 
Endelig normale tilstande 

Efter to lange år med lukning grundet covid-19 kunne Santibari 

endelig genoptage normal skolegang fra marts måned. Alle var 

glade for at gense de piger, der måtte tage hjem til deres familier 

under pandemien, hvilket var et krav fra regeringen. Kun få piger 

blev tilbage. 

 

I dag er der 50 piger på Santibari.  Flere går på college mhp. en 

videregående uddannelse og to læser til sygeplejerske. Til Sandips  

(lederen af Santibari) store sorg kom enkelte af pigerne ikke 

tilbage, da de var blevet gift uden at nogen på Santibari var blevet 

oplyst derom. Det betyder for de fleste af disse piger, at de nok 

aldrig vil få en uddannelse.   

Sundhed 

Ingen af børnene har været ramt af covid-19, og de er alle ved 

godt helbred i dag. 

 

Skole 

Trods lukning af skoler har alle Santibaris piger bestået eksamen 

til næste klasse, givetvis pga. at der blev sørget for tutor-

undervisning til alle under corona- pandemien. I dag kører 

Santibari på vanlig vis. For penge, vi har fået fra en fond, er der 

blevet bygget et computer-lab samt en stor sal til diverse formål 

på toppen af den gamle skolebygning på Santibari. Pigerne bliver i 

dag undervist i brug af PC, og i fremtiden vil de også modtage 

online-undervisning i engelsk fra Avilash Academy, en English 

Medium School på et andet af vores børnehjem i Vestbengalen. 

Sandip ønsker, at alle vores piger efter endt ophold på Santibari 

vil være i gang med eller har afsluttet en selvforsørgende 

uddannelse. Santibari ligger i et meget fattigt landområde, og 

piger herfra har normalt ikke en chance for at få en uddannelse; 

de kan i bedste fald se frem til et giftermål. Det vil også for 

familien betyde meget, at deres døtre får en uddannelse. 

 

Projektbesøg 

Vi har grundet corona ikke kunnet besøge Indien i  år. I december 

måned lykkedes det at få etableret et besøg. Det var et herligt 

gensyn med pigerne, der pludselig var blevet så store. Det var 

samtidig lidt vemodigt, at flere af de piger, jeg har kendt, og som 

jeg havde glædet mig til at se igen, ikke længere var på hjemmet. 

Heldigvis var de fleste i gang med et nyt og spændende liv. 

 

      



 

Picnic  

 

Optræden på hotellet 

 

Dans i kirken i anledning af julen 

Lægen til Seva Kendra modtages 

 

Den gamle jeep kører fint endnu 

 

Vi kunne konstatere, at bygningerne og også haven var meget 

velholdte. Angiveligt er jorden ikke særlig frugtbar på Santibari, så 

de store forventninger til en bugnende urtehave er desværre ikke 

blevet helt indfriet. Men lidt kommer der da ud af jorden. 

 

Udflugt 

Eftersom pigerne mere eller mindre har været lukket inde på 

Santibaris grund, som dog er meget stor, var det et inderligt ønske 

fra pigerne at komme på en udflugt med overnatning. En af vores 

trofaste faddere havde givet penge til julegaver til alle pigerne og 

personalet, og de blev brugt på en udflugt nogle timers kørsel fra 

Santibari. Der var en jublende begejstring over det flotte hotel, 

hvor pigerne endog fik mulighed for at optræde med dans. Dagen 

efter var vi på picnic nær et vandreservoir, hvor vi selv lavede mad 

over det medbragte gasblus i de medbragte kæmpegryder. Intet 

blev der sparet på, ej heller personalets utrættelige indsats for at 

gøre turen til en kæmpe oplevelse for pigerne. 

 

Dans 

Dans er og bliver pigernes favoritsport. De benytter enhver 

lejlighed til at få lov til at vise deres mange danse. I anledning af 

julen skulle pigerne optræde i den kirke, de er nabo til, og vi fulgte 

med glæde med.  

 

Seva Kendra 

Sundhedsklinikken, der er knyttet til Santibari, Seva Kendra, er 

blevet fornyet. Der er ansat en læge i almen medicin tre dage om 

ugen, og en gynækolog vil snarest blive tilknyttet. Hvor der 

tidligere var tre sygeplejersker (men ingen læger) er der i dag kun 

en tilbage. Hun assisterer lægen, og tager ud i landsbyerne mhp. 

forebyggende sundhedsarbejde. Den gamle røde jeep, som Inner 

Wheel distrikt 46 for mange år siden donerede, kører stadig.   

 

Grundet de mange stenbrud i området, er der mange med 

lungelidelser. Et nyt problem er opstået i takt med øget 

migrantarbejde i Emiraterne, hvorfra nogle af mændene kommer 

hjem med kønssygdomme. Det er derfor, at Sandip har valgt at 

ansætte en gynækolog for at hjælpe de kvinder, der er blevet 

smittet. Det er oftest forbundet med stor skam, og kvinderne 

vover ikke at henvende sig på det store hospital i Rampurhat. 

 

Tak  

Sandip og personalet på Santibari og Seva Kendra sender jer alle 

deres varmeste tak for jeres støtte til pigerne og til klinikken og 

ønsker jer - sammen med Verdens Børn - et glædeligt og godt 

nytår. 

 

Og husk at hjælpe os med at sprede det glade budskab om 

Verdens Børn ved at fortælle om jeres engagement til alle I 

kender.  

 

Mange hilsner 

Jess Møller-Hansen og Merete Hansson 
Projektansvarlige for Santibari 


